
 

Tilžės g. 9, Klaipėda  Tel.: +370 46 420 195; +370 617 77399 

 Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė vidiniame kieme. 

Gedulingi pietūs 
Metinių paminėjimai 

I. Kiaulienos nugarinė su pievagrybių padažu, bulvių koše ir šviežiomis 
daržovėmis   (80 g./40 g./100 g./70 g.) 

Kava, arbata, gaiva ir sausainiai (2 vnt./asm.)  9,50 Eur 

 

II. Sultinys su skrebučiu (170 g./20 g.) 

Sprandinės kepsnys su bulvių koše ir šviežiomis daržovėmis (75 g./100 
g./70 g.)    

Kava, arbata, gaiva ir pjaustytas obuolių pyragas (60 g./vnt.)             10,70 Eur 

 

III. Vištienos sriuba (170 g.) 

Žuvies kepsnys krapų padaže su virtomis bulvėmis ir 
šviežiomis daržovėmis (80 g./40 g./100 g./70 g.)         

Kava, arbata, gaiva ir sausainiai (2 vnt./asm.)                                      10,90 Eur 

 

IV. Silkė su burokėliais (50 g./100 g.)         

Vištienos kepsnys su padažu, ryžiais ir šviežiomis daržovėmis (75 g./40 g./100 
g./70 g.)      

Kava, arbata, gaiva ir sausainiai (2 vnt./asm.) 12,20 Eur 

 

V. Naminės salotos (150 g.)    

Kiaulienos nugarinė su miško grybų padažu, apkeptomis bulvių skiltelėmis  
ir šviežiomis daržovėmis (80 g./40 g./100 g./70 g.)           

Kava, arbata, gaiva ir pjaustytas obuolių pyragas (60 g./vnt.) 12,90 Eur 

 

VI. Jautienos liežuvio užkandėlė su majonezu ir šviežiomis daržovėmis (50 g./15 
g./75 g.)     

Daržovių sriuba (170 g.)     

Vištiena „Karališkai“  su apkeptomis bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis 
(90 g./100 g./70 g.)  

Kava, arbata, sultys ir pjaustytas obuolių pyragas (60 g./vnt.) 15,50 Eur 

 

Tilžės g. 9, Klaipėda  Tel.: +370 46 420 195; +370 617 77399 

 Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė vidiniame kieme. 

Gedulingi pietūs 
Metinių paminėjimai 

 

I. Sprandinės kepsnys su bulvių koše ir šviežiomis daržovėmis (75 g./100 

g./70 g.)                                                                                                    6,50 € 

 

II. Kiaulienos nugarinė su pievagrybių padažu, bulvių koše ir šviežiomis 

daržovėmis (80 g./40 g./100 g./70 g.)                                                    6,40 € 

 

III. Vištienos kepsnys su padažu, ryžiais ir šviežiomis daržovėmis (75 g./40 

g./100 g./70 g.)                                                                                        7,00 € 

 

IV. Žuvies kepsnys krapų padaže su virtomis bulvėmis ir šviežiomis 

daržovėmis (80 g./40 g./100 g./70 g.)                                                    6,70 € 

 

V. Kiaulienos nugarinė su miško grybų padažu, apkeptomis bulvių skiltelėmis 

ir šviežiomis daržovėmis (80 g./40 g./100 g./70 g.)                              6,80 €                                                                                                             

 

VI. Vištiena „Karališkai“ su apkeptomis bulvių skiltelėmis ir šviežiomis    

daržovėmis (90 g./100 g./70 g.)                                                             7,50 € 

 

Sriubos 

 

I. Vištienos sriuba (170 g.)                     1,60 Eur 

II. Daržovių sriuba (170 g.)                     1,60 Eur 

III. Sultinys su skrebučiu (170 g./20 g.)   1,40 Eur 

 

Desertai 

 

I. Sausainiai (2 vnt./asm.)                              0,80 Eur/ 2 vnt. 

II. Pjaustytas obuolių pyragas (60 g./vnt.)     1,60 Eur/vnt. 

 

Gėrimai 

 

I. Kava/arbata      1,50 Eur 

II. Gaiva       0,80 Eur 

III. Sultys      1,20 Eur 

IV. Stalo vanduo su citrina    0,80 Eur 

 


